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الملخص
هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد الكفايات الذاتية للمعلمُت الالزمة لضماف صلاح نظاـ التعليم الشامل يف
مدارس التعليم العاـ ،وذلك من وجهة نظر معلمي التعليم العاـ ومعلمي صعوبات التعلم ،يف ادلدارس
االبتدائية ادللحق هبا برامج صعوبات التعلم دبحافظة األحساء .ولتحقيق أىداؼ الدراسة طبق الباحثاف
استبانة على()127معلما ومعلمة ،منهم ( )47صعوبات تعلم ،و( )81تعلي ٍم عاـ ،واتضح من النتائج
أف أبرز تواف ٍر للكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي التعليم العاـ ومعلمي صعوبات
التعلم يف مدارس التعليم العاـ سبثلت يف بُعد "التخطيط للتدريس" ،وكاف أقلها بُعد "التعاوف والتشارؾ"،
كما أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,01فأقل يف اذباىات أفراد عينة
الدراسة يف (توافر الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل) باختالؼ متغَت ادلهنة ،لصاحل معلمي
التعليم العاـ ،ويف ضوء تلك النتائجُ قدمت بعض التوصيات وادلقًتحات.
الكلمات المفتاحية :التعليم الشامل ،صعوبات التعلم ،الكفايات الذاتية ،التعليم ادلتمايز ،التدريس

التشاركي.

* باحث مستقل ،معلمة صعوبات التعلم ،اإلحساء ،السعودية.
** أستاذ الًتبية اخلاصة ادلساعد – جامعة ادللك فيصل ،السعودية.
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Teachers' Self-Efficacy to Apply Inclusive Education for
students with Learning Disabilities
Fatimah Ahmed ALzwayyid
Dr.Fahed Bin Ahmad Al-na'em
Abstract
This study aimed to identify self-efficacy to ensure an
inclusive education success at schools of general education from
teachers' perspectives working at primary schools, which
included learning disabilities programs in Al-Ahsa. To achieve
the objectives of the study, a questionnaire was administered to
(127) male and female teachers: (47) teachers of learning
disabilities and (81) teachers of general education. The findings
of the study revealed that the most significant self-efficacy for
applying the inclusive education with teachers of general
education and teachers of learning disabilities at general
education schools was ''teaching planning'' and the least one was
''cooperation and participation''. In addition, there were
statistically significant differences at the level of (≤ 0.01)
between the respondents' attitudes on self-efficacy for applying
the inclusive education attributed to the variable of profession in
favor of general education teachers. Based on the findings of the
study, a number of recommendations were introduced.
Keywords: Inclusive Education, Learning Disabilities, SelfEfficacy, Differentiated teaching, Participatory Teaching

79

كفايات المعممين الذاتية لتطبيق التعميم الشامل لمطالب ذوي صعوبات التعمم  .......................الزويد ،د .النعيم

المقدمة:
يُنظر إىل صعوبات التعلم يف ادلملكة العربية السعودية على أهنا حاجة تعليمية خاصة تستدعي الدعم
والتمويل ،وتؤثر تلك الصعوبات يف رلاؿ أو أكثر من رلاالت التعلم ،وتشمل رلموعة من احلاالت
كالصعوبات يف القراءة ،الكتابة ،أو احلساب ،ويتلقى التالميذ ذوو صعوبات التعلم خدمات الًتبية
اخلاصة حسب النظاـ احلايل يف غرؼ ادلصادر ادللحقة يف مدراس التعليم العاـ ،مع قضاء اجلزء األكرب من
اليوـ الدراسي داخل الفصوؿ العادية ،ففي غرفة ادلصادر يتلقى ىؤالء التالميذ تدريساً عالجياً يهدؼ إىل
تلبية تلك االحتياجات ربت إشراؼ معلم متخصص يف رلاؿ صعوبات التعلم ،بينما يتلقى ىؤالء
التالميذ تعليمهم إىل جانب أقراهنم العاديُت يف الفصوؿ العادية ربت إشراؼ معلمي التعليم العاـ.
ونتيجة للتزايد اذلائل يف أعداد الطالب ذوي صعوبات التعلم يف فصوؿ التعليم العاـ الذين ػلتاجوف
إىل برامج وخطط تربوية فردية ،ويف ظل التطورات ادلتواصلة يف رلاؿ الًتبية اخلاصة ،وظهور العديد من
القوانُت والتشريعات الدولية اليت غَتت ادلشهد التعليمي يف كثَت من دوؿ العامل ،كبياف ساالمانكا
(اليونسكو )1994 ،الذي بدأ بالدفع القوي ضلو التعليم الشامل للجميع ،ويؤكد أنو ال ؽلكن ربقيق
ىدؼ التعليم للجميع دوف إدماج صبيع فئات ادلتعلمُت يف بيئة تعليمية واحدة تراعي تنوع ادلتعلمُت،
وإنشاء رلتمعات منفتحة وبلوغ ىدؼ تعميم التعليم ،فضالً عن ربسُت نوعية وفعالية تعليم طالب
التعليم العاـ .سبت التوصية هبذه العملية باعتبارىا أفضل ادلمارسات التعليمية جلميع الطالب دبا يف ذلك
طالب ذوي صعوبات التعلم.)Chao et al., 2017( .
ويف إطار استجابة ادلملكة العربية السعودية لتلك التطورات ،وادلعاىدات اليت وقّعتها مع األمم ادلتحدة
بوصفها طرفاً يف معاىدات حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة يف ديسمرب  2006اليت مت االعًتاؼ فيها
نصت ادلادة  24على ما يلي" :تقر
بارتباط التعليم الشامل وحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم ،إذ ّ
الدوؿ األطراؼ حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم .وقصد إعماؿ ىذا احلق دوف سبييز وعلى أساس
تؤمن نظاـ التعليم الشامل على صبيع ادلستويات وتكفل التعلم
تكافؤ الفرص ،وعلى الدوؿ األطراؼ أف ّ
مدى احلياة"؛ مت إسناد تطبيق "مشروع التعليم الشامل "دلشروع ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز من خالؿ
شركة (تطوير) للخدمات التعليمية ،بالتعاوف مع اإلدارة العامة للًتبية اخلاصة .وسعى الربنامج إىل إعادة
بناء ادلدرسة لتحتضن كل الطلبة بدرجة متساوية ،وبذؿ ادلزيد من اجلهود لتأىيل معلمي ومعلمات التعليم
العاـ والًتبية اخلاصة ،وتطوير كفاياهتم للعمل يف بيئات شاملة ،وتزويدىم بادلعارؼ وادلهارات اليت سب ّكنهم
من القياـ باألدوار اجلديدة ادلنوطة هبم ( ،2021احللوف).
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اذلُت ،وغلب
إف االنتقاؿ من التعليم اخلاص القائم على الفصل إىل التعليم الشامل ليس باألمر ّ
التسليم دبا يثَته من مسائل معقدة والتصدي ذلا حبزـ ،ومن تلك العقبات تلبية احتياجات صبيع الطالب
العاديُت دبا يف ذلك الطالب الذين يعانوف من صعوبات التعلم ،فالعديد من برامج تدريب ادلعلمُت يف
التعليم العاـ ال تغطي احملتوى الضروري واحمل ّدد ادلرتبط بصعوبات التعلم ،وال يشعر العديد من ادلعلمُت
باالستعداد لتلبية احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم داخل الفصوؿ الدراسية الشاملة ادلتنوعة ،وقد
ٍ
بتوقعات أقل إلصلازات ىؤالء الطالب باإلضافة إىل التقليل من قدراهتم
يؤدي ذلك إىل عواقب ترتبط
احلالية ،و غالبًا ما يؤدي ارتداء ملصق صعوبات التعلم إىل إخفاء األسباب احملتملة األخرى لضعف
التحصيل اليت ال ترجع إىل القدرة -اجلهد الذي يبذلو الطالب عند أداء ادلهاـ -باإلضافة إىل إخفاء
الفرص احملتملة ذلؤالء الطالب للنجاح والوصوؿ إىل إمكاناهتم الكاملة (،)Woodcock, 2020
الشك يف أ ف ىذا الوضع يفرض حتمية تفعيل الشراكة بُت معلمي التعليم العاـ ،ومعلمي صعوبات التعلم
دلقابلة متطلبات ىؤالء الطالب والوفاء باحتياجاهتم يف فصوؿ التعليم الشامل ،لذا دعت األمم ادلتحدة
إىل ربويل موارد التعليم اخلاص القائمة ،كادلدارس أو الصفوؼ اخلاصة ،إىل موارد دلساعدة نظاـ التعليم
العاـ ،وتدريب ادلعلمُت قبل وأثناء اخلدمة ،والتطوير ادلهٍت جلميع الًتبويُت ،واالستعانة خبربة معلمي التعليم
اخلاص ،وإدخاؿ تعديالت معقولة (مادية وتكنولوجية وتنظيمية) لضماف سهولة وصوؿ صبيع الطالب
ذوي صعوبات التعلم إىل بيئة التعليم الشامل.
 -1مشكلة الدراسة:

يػُ َعد ادلعلموف ذوو الكفاءة الذاتية العالية ضروريُت للنظم التعليمية الناجحة؛ إذ ؽلثلوف تباينًا أكرب يف
نتائج الطالب أكثر من أي عامل مدرسي آخر؛ وؼلفف ادلعلموف ذوو الكفاءة من التحديات ادلرتبطة
وػلسنوف معدالت زبرج الطالب ،ومعدالت االلتحاؽ باجلامعة ،ونتائج سوؽ العمل ،وىناؾ
باإلعاقةّ ،
رلموعة من األدلة يف األدبيات ( )Alnahdi, 2019; Zee & Koomen, 2016اليت تدعم
العالقات بُت الكفاءة الذاتية للمعلمُت ،وقدرهتم على النجاح يف الفصل الدراسي وإصلازات الطالب،
وتشَت الكفاءة الذاتية للمعلمُت يف التعليم الشامل إىل درجة ثقتهم دبهاراهتم وقدرهتم على العمل يف
التعليم الشامل .ويرى ) )1997( )Banduraأف الكفاءة الذاتية ىي معتقدات الناس بػ"قدراهتم على
تنظيم وتنفيذ مسارات العمل ادلطلوبة لتحقيق إصلازات معينة ،أي إف ادلعلم الذي يتمتع بكفاءة عالية
جهدا أكرب للنجاح مع طالبو أكثر شلا يبذلو ادلعلم ذو الكفاءة ادلنخفضة ،ويوفر تأىيل وإعداد
سيبذؿ ً
ادلعلمُت للتعليم الشامل إطار قوياً أل ْف تصبح شلارسات الفصل الدراسي أكثر مشوالً .وأفادت الدراسات
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احلديثة ) )Woodcock, 2020أف ادلمارسات ادلتمايزة داخل إطار الفصل الدراسي الشامل أمر
حيوي حيث يتم تلبية صبيع احتياجات الطالب وف ًقا لذلك ،ومن ىنا بدأت برامج إعداد ادلعلمُت حديثاً
يف معاجلة التضمُت الذي يتطلبو نظاـ التعليم الشامل ،وتتحمل برامج إعداد ادلعلمُت مسؤولية إعداد
ادلعلمُت للعمل يف بيئات شاملة والتكيف مع ادلتطلبات اجلديدة يف شلارسات اإلعداد ،وؽلكن تقدمي ىذه
الربامج على أساس دورات تدريبية وخطط تغطي اجلوانب ادلهمة إلعداد ادلعلم.
وتأسيسا على ما سبق ،ازداد االىتماـ بالكفاءة الذاتية يف دراسات الًتبية اخلاصة يف السنوات القليلة
ادلاضية ،وازبذت معظم ىذه الدراسات أحد هنجُت ،األوؿ :إمكانية التنبؤ بالعالقة بُت الكفاءة الذاتية
وادلواقف ذباه التعليم الشامل مع ادلتغَتات األخرى كالنوع وادلرحلة التعليمية اليت طبق فيها النظاـ ،وفئة
اإلعاقة ( ،)Loreman, 2014; Caputoet al., 2015أما النهج اآلخر فتناوؿ مستوى
الكفاءة الذاتية ادلتصورة دلعلمي ما قبل اخلدمة ( ،)Yada & Savolainen, 2017ويف البيئة
العربية ركزت الدراسات يف معوقات أو توقعات ادلعلمُت ضلو تطبيق التعليم الشامل يف مدراس التعليم العاـ
ادلرتبطة بنوع اإلعاقة (العتييب2019 ،؛ ادلزيرعي وحنفي )2019 ،ومع ذلك ،مل تفحص أي من ىذه
الدراسات االختالفات بُت معلمي التعليم العاـ ،ومعلمي صعوبات التعلم اليت يعربوف عنها يف كفاءهتم
الذاتية ادلتصورة يف رلاالت "فعالية التدريس ،والتعاوف والتشارؾ" للطالب ذوي صعوبات التعلم ،وىو ما
ستحاوؿ ىذه الدراسة معاجلتو .وؽلكن تلخيص مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
 -2أسئلة الدراسة:

ٔ -مػا درجػػة تػوفر الكفايػػات الذاتيػة الالزمػػة لتطبيػق التعلػػيم الشػامل لػػدى معلمػي التعلػػيم العػاـ ومعلمػػي
صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ؟
ٕ -ى ػػل شب ػػة ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػُت معلم ػػي التعل ػػيم الع ػػاـ ومعلم ػػي ص ػػعوبات ال ػػتعلم يف ت ػػوفر
الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل؟
 -3أهمية الدراسة:

ٖ ٔ-األعلية النظرية :تسهم الدراسة يف إلقاء الضوء على مفهوـ التعليم الشامل ودوره يف ربقيق األىداؼ
ادلنشػػودة لتعلػػيم الطػػالب ذوي صػػعوبات الػػتعلم والطػػالب العػػاديُت ،وكػػذلك دوره يف ربقيػػق التكامػػل بػػُت
التعليم العاـ ،والًتبية اخلاصة .كما تعد ىذه الدراسة إضافة ألدبيات صعوبات التعلم؛ نظراً لقلة الدراسات
العربيػػة ال ػػيت تناول ػػت التعل ػػيم الش ػػامل ودوره يف تلبي ػػة االحتياج ػػات األكادؽلي ػػة واالجتماعي ػػة للط ػػالب ذوي
صعوبات التعلم.
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ٖ ٕ-األعلية التطبيقية :ؽلكن االستفادة من نتائج الدراسػة يف التعػرؼ علػى مػدى تػوفر كفايػات معلمػي
التعلػيم العػاـ ومعلمػػي صػعوبات الػتعلم ،واحتياجػػاهتم التدريبيػة الالزمػػة مػن أجػل تطبيػػق التعلػيم الشػػامل يف
مدارس التعليم العاـ ،ويتم توفَت تلك االحتياجات بناءً على أساس علمي ،كما ستسهم الدراسة يف توفَت
البيانػػات الالزم ػػة إلع ػػداد ال ػربامج الالزمػػة القائم ػػة عل ػػى مب ػػادئ التعل ػػيم الشػػامل م ػػن قِب ػػل ادلعلم ػػُت لتعل ػػيم
الطالب ذوي صعوبات التعلم مع الطالب العاديُت داخل الفصل الدراسي الواحد ،باإلضافة إىل إمكانيػة
اإلفػػادة مػػن الدراسػػة يف تصػػميم اخلطػػط للتطػػوير ادلهػػٍت ادلسػػتقبلي دلعلمػػي التعلػػيم العػػاـ ومعلمػػي صػػعوبات
التعلم.
 -4مصطلحات الدراسة و تعريفاتها اإلجرائية:

ٗ ٔ-التعلػػيم الشػػامل :دمػػج وتعلػػيم الطػػالب ذوي االحتياجػػات اخلاصػػة مػػع الطػػالب العػػاديُت يف الفصػػل
العادي ،من خالؿ ربسُت بيئة التعلم وتكييفها مع االحتياجات الفردية للمتعلم ،من أجل تضػمُت ىػؤالء
الطالب جسديًا واجتماعيًا وأكادؽليًا (.(Sannen et al., 2021
عرؼ إجرائياً يف ىذه الدراسة بأنو :تعليم الطالب ذوي صعوبات التعلم مع أقراهنم العاديُت طواؿ الوقت
ويُ ّ
يف الفصػػوؿ الدراسػػية العاديػػة ،مػػن خػػالؿ ربسػػُت بيئػػة الػػتعلم وتكييفهػػا مػػع كافػػة االحتياجػػات االجتماعيػػة
واألكادؽلية والفردية للطالب.
ٕٗ-الكفػاءة الذاتيػػة :ىػػي إسػًتاتيجيات التػػدريس الفعالػػة وادلبتكػػرة ،واألحكػػاـ ادلتعلقػػة بقػػدراهتم علػػى أداء
مهاـ تعليمية زلددة بنجاح ،وربسُت ربصيل الطالب ،دبا يف ذلك التمايز ،وتعديل إسًتاتيجيات التدريس
الستيعاب احتياجات الطالب الفردية (.)Chao et al., 2017
وتُعرؼ إجرائياً بأهنا :رلموعة من ادلعارؼ وادلهارات اليت ؽلتلكها معلم التعليم العاـ ومعلم الًتبية
اخلاصة ،وتشمل كفايات (التخطيط للتدريس ،والتعاوف) من أجل تعليم الطالب ذوي صعوبات التعلم
داخل فصوؿ التعليم الشامل.
ٗ ٖ-الطػػالب ذوو صػػعوبات الػػتعلم :أولئػػك الطلبػػة الػػذين يعػػانوف مػػن اضػػطراب يف واحػػد أو أكثػػر مػػن
العمليات النفسية األساسية اخلاصة بالفهم أو استخداـ اللغة احملكية أو ادلكتوبة ،اليت تتجسد يف قدرة غَت
مكتملة على اإلصغاء ،أو التفكػَت ،أو التحػدث ،أو القػراءة ،أو الكتابػة ،أو إصلػاز حسػابات رياضػية علػى
ضلو ال تشتمل فيو صعوبات التعلم ادلشكالت التعليمية الػيت تعػود أساسػاً إىل اإلعاقػة العقليػة ،أو السػمعية
أو البصرية أو السلوكية أو احلركية أو احلرماف البيئي أو االقتصادي أو الثقايف ).(Lerner, 2000
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ويعرفوف إجرائياً يف ىذه الدراسة بأهنم :الطالب الذين مت تشخيصهم بأف لديهم صعوبات تعلم بناء
على أسس التصنيف ادلتبعة يف مدراسهم ،مثل :االختبارات ادلقننة وغَت ادلقننة ،باإلضافة إىل طرائق صبع
ادلعلومات اليت تتضمن مالحظات ادلعلمُت ودراسات احلالة وادلقابالت األسرية ،ويتلقوف تدريسا
متخصصا (خدمات الًتبية اخلاصة) يف غرؼ ادلصادر ربت إشراؼ معلم صعوبات التعلم ،بينما يقضى
بقية اليوـ الدراسي يف الفصل العادي ربت إشراؼ معلم التعليم العاـ.

 -5حدود الدراسة:
ٔ-

ٕ-
ٖ-
ٗ-

احل ػػدود البشػ ػرية :اقتص ػػرت ى ػػذه الدراس ػػة عل ػػى معلم ػػي ومعلم ػػات التالمي ػػذ ذوي ص ػػعوبات ال ػػتعلم
ونظرائهم معلمي ومعلمػات الفصػوؿ العاديػة ،يف ادلػدارس االبتدائيػة احلكوميػة للبنػُت والبنػات ادللحػق
هبا برنامج صعوبات التعلم.
احلدود ادلكانية :أجريت ىذه الدراسة يف زلافظة األحساء يف ادلملكة العربية السعودية.
احل ػ ػ ػػدود الزماني ػ ػ ػػةُ :صبع ػ ػ ػػت بيان ػ ػ ػػات ى ػ ػ ػػذه الدراس ػ ػ ػػة خ ػ ػ ػػالؿ الفص ػ ػ ػػل الث ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػن الع ػ ػ ػػاـ الدراس ػ ػ ػػي
.1442/1441
احلػدود ادلوضػوعية :تعػػرؼ الكفايػات الذاتيػة دلعلمػػي التعلػيم العػاـ وصػػعوبات الػتعلم ،الالزمػة لتطبيػػق
التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم.

 -6اإلطار النظري

 1-6مفهوم التعليم الشامل:
بُذلت جهود لتعريف التعليم الشامل من الناحية ادلفاىيمية باعتباره مسألة شلارسة تعليمية وتكامل
تصورا أكثر ربدي ًدا
اجتماعي ىادؼ ،وليس ً
وضعا ماديًا ،فقد قدـ (ً )Love & Horn, 2021
للتعليم الشامل باعتباره (أ) الوصوؿ إىل رلموعة متنوعة من فرص التعلم( ،ب) التعديالت الفردية اليت
تسهل ادلشاركة مع البالغُت واألقراف(،ج) الدعم على مستوى األنظمة اليت تدعم جهود الفصوؿ الدراسية
ّ
(على سبيل ادلثاؿ :التطوير ادلهٍت) ،وذلك لتقدمي تعريف ديناميكي للتعليم الشامل ال يعتمد فقط على
مكاف معُت ،بل يركز على التعليم الفردي والفرص االجتماعية والدعم ادلتاح .ويف التعليم الشامل ال
ينصب الًتكيز على إمكانية الوصوؿ ادلادي دلبا الطالب ذوي اإلعاقات اجلسدية فقط ،كما ال يػَ ُعد
ّ
االلتحاؽ بادلدارس العامة شرطًا كافيًا لإلدماج ،وال يُقصد بو منح اىتماـ خاص ،مثل :وقت الكتابة
اإلضايف أثناء االختبارات للطالب ذوي الصعوبات التعليمية؛ ولكن ىو ضماف الوصوؿ إىل التعليم
الشامل جلميع الطالب ،واالستجابة للفروؽ الفردية بينهم ،مع ذبنب التهميش ،وتوفَت فرص تعليمية غنية
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تدعم تطور كل طالب ،باإلضافة إىل تعزيز التحصيل الدراسي وادلهارات ادلعرفية ( Zhang et al.,
 ،)2019فعلى سبيل ادلثاؿ :يشَت) (Knickenberg et al.,2019إىل أف مهارات القراءة
للطالب ذوي اإلعاقات الشديدة يف ادلدارس االبتدائية يف البيئات الشاملة قد ربسنت بنسبة ،٪31.7
وأف مهارات الرياضيات ذلؤالء الطالب يف ادلدارس االبتدائية ربسنت بنسبة  .٪23.9باإلضافة إىل ذلك،
زادت مهارات القراءة لدى طالب ادلدارس ادلتوسطة بنسبة  ،٪13.8وربسنت مهارات الرياضيات
بنسبة  .٪12.5ويهدؼ التعليم الشامل أيضا إىل دعم الرفاىية العاطفية واالجتماعية للطالب ،وىو
مناسب بشكل خاص للطالب ذوي صعوبات التعلم ألهنم معرضوف خلطر أف يكونوا أكثر عرضة لكراىية
الوقت الذي يقضونو يف ادلدرسة من الطالب الذين ال يتمتعوف باحتياجات تعليمية خاصة.
 2-6دور المعلمين في إطار التعليم الشامل:

الفعالوف ضروريوف للنظم
ادلعلموف ىم ادلزودوف الرئيسيوف للتعليم داخل الفصوؿ الدراسية ،فادلعلموف ّ
التعليمية الناجحة ،حيث ؽلثلوف تباينًا أكرب يف نتائج الطالب أكثر من أي عامل مدرسي آخر ،فادلعلموف
وػلسنوف معدالت زبرج الطالب ،ومعدالت
ذوو الكفاءة العالية يقللوف من التحديات ادلرتبطة بالفقرّ ،
االلتحاؽ باجلامعة ،ونتائج سوؽ العمل .وعندما يتعلق األمر بالطالب الذين يعانوف من صعوبات التعلم،
فإف جودة ادلعلمُت وكفاءهتم يف استخداـ أساليب تعليمية فعالة ومناسبة أمر مهم إىل ٍ
حد كبَت ،ولكن
ػلتاج ادلعلموف إىل دعم مستمر يف تنفيذ ىذه ادلهمة .وؽلكن دلديري ادلدارس توفَت حافز للمعلمُت والعمل
معهم على ربسُت التدريس والتعلم وخلق مناخ يشارؾ فيو ادلعلموف يف التعلم ادلستمر ويشاركوف تعلّمهم
بشكل روتيٍت مع اآلخرين ).)Harris et al., 2013
وتعد ادلعتقدات اإلغلابية للمعلمُت ذباه التعليم الشامل حامسة يف ضماف صلاح ادلمارسات الشاملة؛
ألف ىذه ادلعتقدات من ادلرجح أف تؤثر على التزامهم بتنفيذىا ،فإؽلاف ادلعلمُت بإمكانية إدراج صبيع
األطفاؿ يف فصوذلم الدراسية أمر ضروري لتحقيق اإلدماج ،لذلك قامت الكثَت من الدراسات بفحص
معتقدات ادلعلمُت ذباه اإلدماج ودعمت أعليتو). (Sannen et al., 2021
ايضا أف يقوـ ادلعلموف بتعديل هنج التدريس اخلاص هبم وف ًقا لالحتياجات الفردية
ومن الضروري ً
للمتعلمُت حبيث يتم تضمُت صبيع الطالب بالفعل ،وال ؽلكن ربقيق تكافؤ الفرص يف التقدـ التعليمي إال
إذا تلقى الطالب تعليمات تتناسب مع قدراهتم وخلفياهتم واىتماماهتم وتفضيالهتم التعليمية ادلتنوعة،
اعدا للغاية لتوجيو ادلعلمُت ضلو معاجلة ىذه االحتياجات التعليمية ادلتنوعة؛ إذ
هنجا و ً
ويُعد التعليم ادلتمايز ً
يهدؼ ىذا النهج إىل تعظيم فرص التعلم جلميع ادلتعلمُت من خالؿ تعديل ادلناىج وادلمارسات التعليمية
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وضوحا يف
بشكل استباقي لتالئم استعداد الطالب واىتماماتو ،ومن ادلرجح أف يكوف الدمج الناجح أكثر
ً
الفصوؿ الدراسية اليت ينوع فيها ادلعلموف تعليمهم وفق احتياجات طالهبم ،كما أف ادلعلمُت األكثر
سبايزا( Geeraerts et al.,
إغلابية ضلو الدمج ؽليلوف إىل استخداـ إسًتاتيجيات تدريس أكثر ً
.)2017وغالبًا ما يتحدد صلاح التعليم الشامل للجميع من خالؿ مواقف ادلعلمُت ذباه الدمج ،فقد
أظهرت دراسة ) (Thomas & Uthaman, 2019أف ادلعلمُت الذين لديهم مواقف أكثر إغلابية
ذباه التعليم الشامل يستخدموف شلارسات قائمة على األدلة بشكل أكثر مقارنةً بنظرائهم األقل إغلابية،
وأف مواقف ادلعلمُت ذباه الدمج تعتمد على العديد من العوامل ،منها :اخلربة التدريسية ،وتدريب ادلعلمُت
والدعم البيئي.

 3-6الكفاءة الذاتية وأثرها في التعليم:

عرفها بػ :احلكم على القدرة على تنفيذ
تأسس مفهوـ الكفاءة الذاتية بواسطة ) )Banduraالذي ّ
معُت من األداء ،وؽلكن فهمها على أهنا توقعات ذاتية للفرد عن كيفية ربقيقو ىدفاً ما بناءً على
نوع ّ
القدرات الشخصية .وتأثَت الكفاءة الذاتية للمعلم بعيد ادلدى ،إذ يؤثر على التدريس وربفيز الطالب
وإدارة الفصل الدراسي والتعاوف مع أولياء األمور والزمالء وادلواقف ذباه التعليم الشامل ومشاركة الطالب.
كما مت ربط الكفاءة الذاتية العالية للمعلم بالتنفيذ ادلتسق والفعاؿ على ادلدى الطويل للممارسات الشاملة
يف الفصل الدراسي ،دبا يف ذلك التمايز وتعديل اإلسًتاتيجيات التعليمية الستيعاب احتياجات الطالب
الفردية). (Malinen et al., 2013
دفع التحرؾ العادلي للتعليم األكثر مشوالً إىل تكثيف دراسة قضية الكفاءة الذاتية للمعلم ،وتشَت
دراسة ( (Zee & Koomen, 2016إىل أف ادلعلمُت الذين يتمتعوف بشعور قوي بالكفاءة الذاتية
ىم الذين ػلددوف التقدـ لبيئة الفصل الدراسي عالية اجلودة من خالؿ التخطيط للدروس اليت تنهض
بقدرات الطالب ،وبذؿ اجلهود إلشراكهم بطريقة ىادفة ،وإدارة فعالة لسلوؾ الطالب ،وجبانب التأثَت يف
جودة الفصل الدراسيُ ،وِجد أف الكفاءة الذاتية للمعلم  (TSE) teacher self-efficacyذلا آثار
إغلابية يف الطالب وادلعلمُت؛ فمن جانب الطالب أظهرت  TSEبعض ارتباطها اإلغلايب بالتحصيل
األكادؽلي ،والتحفيز ،والفعالية الذاتية ،ومن جانب ادلعلم ،أُثبِت أف ادلعتقدات اإلغلابية يف  TSEتؤدي
إىل ربسُت الرفاىية النفسية ومستويات عليا من الرضا الوظيفي وااللتزاـ واطلفاض مستويات التوتر
واإلرىاؽ .كما أظهرت دراسة أخرى ) (Kiel et al., 2020أف األشخاص ذوي الكفاءة الذاتية
يتحملوف ربديات أكرب ،ويكونوف مثابرين عند التعامل مع ادلهاـ وحل ادلشكالت ،كم أشارت الدراسة
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إىل أف الكفاءة الذاتية مت ربديدىا عامالً تنبئياً يف التدريس ادلتمايز (الناجح) ،خاصة عند تعليم الطالب
الذين يعانوف من صعوبات التعلم و /أو الصعوبات العاطفية /السلوكية.
 4-6العمل الجماعي في التعليم الشامل:

ومع أف ادلعلم ىو األساس يف تنفيذ التعليم الشامل ،ال بد من تأكيد أعلية العمل اجلماعي ،فال يتوقع
احدا يستطيع دبفرده تلبية صبيع احتياجات الطالب ،فقد أكد (Hansen et al.,
أف
مدرسا و ً
ً
) 2020أف ادلدارس الشاملة غلب أف تتحرؾ ضلو هنج الفريق الذي يتكوف من العديد من ادلهنيُت
ادلختلفُت ذوي اخللفيات التعليمية وادلعرفة وادلهارات والكفاءات ادلختلفة الذين يتعاونوف لتحقيق اذلدؼ
ادلشًتؾ ادلتمثل يف التعليم الشامل .ويف الواقع ،يُعد التعاوف بُت التخصصات بشكل عاـ اإلسًتاتيجية
الرئيسية ادلطلوبة لتطوير ادلدارس الشاملة.
وأشار( )Sannen et al., 2021إىل أف الكفاءة الذاتية ترتبط إغلابيًا بالتعاوف يف التدريس بُت
عرؼ Kiel et
معلمي ذوي صعوبات التعلم ومعلمي التعليم العاـ ،وذلك مهم لتنفيذ التعليم الشامل ،ويُ ّ
) )al., 2020تعاوف ادلعلمُت بادلعٌت الواسع بأنو "تفاعل مشًتؾ يف اجملموعة يف صبيع األنشطة الالزمة
ألداء مهمة مشًتكة" عند تطبيقو على سياؽ التعليم الشامل ،ويشمل تعاوف ادلعلمُت التفاعل بُت صبيع
اجلهات الفاعلة ادلشاركة يف ربسُت وتكييف بيئة التعلم لالحتياجات التعليمية اخلاصة للطالب ،وىذا يعٍت
مشاركة أشخاص آخرين كادلهنيُت الداخليُت بادلدرسة (مثل :معلمي صعوبات التعلم ،اإلداريُت ،ادلشرفيُت
الًتبويُت ،إدارة ادلدرسة) وادلهنيُت اخلارجيُت يف ادلدرسة (مثل :ادلستشارين الًتبويُت وادلعاجلُت) وأولياء
معا يتم إنشاء شبكة دعم ،ذبعل ادلعلمُت يشعروف بأهنم أقل عُزلة
األمور والتالميذ ،ومن خالؿ العمل ً
وأكثر ثقة يف مواجهة التحديات .وىذا التعاوف يؤثر تأثَتاً إغلابياً يف مواقف ادلعلمُت ذباه التعليم الشامل،
مثل :قبوذلم للمتعلمُت ذوي االحتياجات ادلختلفة وسلاوفهم بشأف تنفيذ التعليم الشامل.
من ناحية أخرى ،يؤدي تعاوف ادلعلمُت إىل تعزيز التدريس ادلتمايز ،فلقد قضى ادلعلموف الكثَت من
حياهتم ادلهنية بالتفكَت يف مناىجهم الدراسية وإعدادىا وتقدؽلها بشكل منفرد ،ولكن ادلعلمُت الذين
يشًتكوف بشكل كبَت يف التدريس ادلتمايز يشعروف بالدعم من قبل فريق مدرستهم ،وذلك يشَت إىل أف
التدريس ادلتمايز يعزز التعاوف اجلماعي ،ىذا ما تؤكده دراسة) )Hansen et al., 2020اليت
أوضحت كيف ؽلكن جملتمعات التعلم ادلهنية -اليت ُغلري فيها ادلعلموف زلادثات متعمقة عن كيفية
استخداـ التعليم ادلتمايز -مساعدة ادلعلمُت على تنفيذ ىذا النهج الًتبوي.
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 -7الدراسات السابقة:
ىػػدفت دراسػػة ( )Alqahtani, 2017إىل اسػػتطالع وجهػػات نظػػر ادلعلمػػُت يف التعلػػيم الشػػامل
للطالب ذوي صعوبات التعلم يف صبيع ادلدارس الثانوية يف ادلملكة العربية السعودية ،مشل استطالع الرأي
25سؤاال وكانت متغَتات التوقع يف ىذه الدراسة ىي سنوات خربة ادلعلمػُت ،ومسػتويات التعلػيم ،والنػوع،
والوظيفة ،والدرجات اليت مت تدريسها .صبعت البيانات من صبيع معلمي ادلدارس الثانوية يف الريػاض .وبلػ
عدد االستجابات 262استجابة .وبناءً على نتائج ىذه الدراسػة ،يُعػد ادلعلمػوف الػذكور أكثػر إغلابيػة فيمػا
أيضػا أف ادلعلمػُت األكػرب سػنًا لػديهم وجهػات نظػر
يتعلق باالندماج من ادلعلمات .وأظهرت ىػذه الدراسػة ً
أكثر إغلابية ضلو التعليم الشامل للطالب الذين يعانوف مػن صػعوبات الػتعلم .وأف ادلعلمػُت احلاصػلُت علػى
درجػػة ادلاجسػػتَت يشػػًتكوف مػػع ادلعلمػػُت األكػػرب سػػنا يف نفػػس النظػػرة اإلغلابيػػة .كمػػا أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة
عموما رأي إغلايب ضلو البيئة الشاملة .عالوة على
فيما يتعلق بنوع الوظيفة أف معلمي الًتبية اخلاصة لديهم ً
ذلك ،كاف للمعلمُت الذين لديهم خربة أقل رأي أكثر إغلابية ضلو االندماج.
وقد ركزت دراسػة ( )Chao et al., 2017علػى ربديػد العالقػة بػُت تػأثَت دورة تدريبيػة منقحػة يف
التعلػػيم الشػػامل مػػدهتا أسػػبوع واحػػد يف الكفػػاءة الذاتيػػة للمعلػػم مػػن حيػػث ربسػػُت إس ػًتاتيجيات التػػدريس
وإدارة الفصوؿ الدراسية الشاملة لدعم الطالب ذوي صعوبات التعلم ،يف ادلدارس العادية يف ىون كونػ ،
وتوصػػلت الدراسػػة إىل أف  ٪70مػػن ادلعلمػػُت أشػػاروا إىل افتقػػارىم للتػػدريب السػػابق علػػى تعلػػيم الطػػالب
ذوي صعوبات التعلم قبل الدورة ،فضالً عن امتالكهم معرفة زلدودة بالتشريعات احملليػة أو السياسػية فيمػا
يتعلػق بػالتعليم الشػػامل ،و ٪16فقػط مػن ادلعلمػػُت لػديهم خػربة عاليػػة يف تػدريس الطػالب ذوي صػػعوبات
التعلم ،ومت اإلبالغ عن مستوى كفاءةٍ ٍ
ذاتية أعلى دلعلمي ادلدارس االبتدائية العامة مقارنػةً دبعلمػي ادلػدارس
الثانوية ،وأخَتا مت ربديد ثقة ادلعلم ،وادلرحلة التعليمية على أهنما متنبئاف مهماف بالكفاءة الذاتية للمعلمُت
يف التعليم الشامل.
وقػػد مت ربليػػل األدبيػػات الػػيت تناولػػت األسػػس النظريػػة إلعػػداد معلػػم التعلػػيم العػػاـ وفػػق منظومػػة التعلػػيم
الشامل ويف دراسة (باعثماف والسديري ،)2018 ،مػن عػاـ  2010إىل 2017توصػلت الدراسػة إىل أف
ىناؾ رلموعػة مػن األسػس الػيت تػدعم أداء معلػم التعلػيم العػاـ يف البيئػات الشػاملة ،ىػي :اإلعػداد اجلػامعي
اجليػد واكتسػاب مهػػارات العمػل التعػػاو  ،والتػدريب أثنػػاء اخلدمػة .كمػػا أظهػرت النتػػائج أف ىنػاؾ تباينػاً يف
اذباىات ادلعلمُت ضلو تطبيق التعليم الشامل بػُت اإلغلابيػة والسػلبية وارتبطػت ىػذه االذباىػات بعوامػل عػدة

019

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ....................المجمد التاسع عشر  -العدد الرابع – 2021

أعلهػػا :اإلعػػداد قبػػل اخلدمػػة ،والػػدورات التدريبيػػة وخ ػربات العم ػل السػػابقة مػػع الطػػالب ذوي االحتياجػػات
اخلاصة.
وأجػػرى ) (Bhroin & King, 2019دراسػػة الستكشػػاؼ وجهػػات نظػػر ادلعلمػػُت دلعػػرفتهم
وشلارس ػػاهتم ذات الص ػػلة بالتع ػػاوف وإع ػػداد اخلط ػػط الًتبوي ػػة الفردي ػػة للط ػػالب ذوي االحتياج ػػات التعليمي ػػة
اخلاصػػة ،علػػى النحػػو ادلكتسػػب مػػن دبلػػوـ يف الدراسػػات العليػػا الػػذي ركػػز بشػػكل كبػػَت علػػى بنػػاء اخلطػػط
الًتبوي ػػة الفردي ػػة ل ػػذوي االحتياج ػػات التعليمي ػػة اخلاص ػػة وعل ػػى ادلمارس ػػة التعاوني ػػة إلدم ػػاجهم ال ػػيت تتض ػػمن
التعػػاوف بػػُت ادلهنيػػُت ،وادلشػػاركة يف التػػدريس والتعػػاوف مػػع أوليػػاء األمػػور والطػػالب ،وقػػد أظهػػرت البيانػػات
نتػػائج إغلابيػػة فيمػػا يتعلػػق دبعػػارؼ ادلعلمػػُت وشلارسػػتهم ومهػػارهتم يف إعػػداد اخلطػػط الًتبويػػة ،فقػػد ربسػػنت
بسب ادلشػاركة يف دبلػوـ الدراسػات العليػا ،وأبػرزت النتػائج ادلتعلقػة بالتعػاوف يف عمليػة إعػداد خطػة التعلػيم
الفػػردي ضػػرورة إدراج ثالثػػة تعػػديالت علػػى إطػػار العمػػل للممارسػػة التعاونيػػة بػػُت ادلهنيػػُت ،تعكػػس ىػػذه
التعديالت ادلراحل الرئيسية لعملية اخلطة الًتبوية الفردية وتشمل :التخطيط والتنفيذ وادلراجعة.
وسعت دراسة ( )Mieghem et al., 2020إىل التحقق من مصادر التأثَت يف الكفاءة الذاتية
للمعلمُت ) (TSEيف تدريسهم ذوي صعوبات التعلم ،فتم إجراء مسح بُت معلمي ادلدارس االبتدائية
والثانوية (العدد = ،)629وأظهرت النتائج أف مستوى الكفاءة الذاتية للمعلمُت ينخفض عند تعاملهم
مع الطالب الذين يعانوف من تشخيصات متعددة مقارنة بالطالب الذين يعانوف من تشخيص واحد،
وكذلك ينخفض مستوى الكفاءة عند تعاملهم مع الطالب الذين يعانوف اضطرابات اجتماعية وعاطفية
أو سلوكية مقارنة بالطالب الذين يعانوف صعوبات التعلم .باإلضافة إىل ذلك ،فإف استخداـ ادلعلمُت
دلصادر الدعم التعاونية ،مثل :التدريس التشاركي ،والتغذية الراجعة ادلستمرة ،والدعم ادلقدـ للطالب ذوي
صعوبات التعلم داخل وخارج الفصل الدراسي يساعد على الوصوؿ إىل مستويات أعلى من الكفاءة
الذاتية ،وتشَت ىذه النتائج إىل أف االستثمار يف ىذه األشكاؿ من الدعم ؽلكن أف ػلسن كفاءة ادلعلمُت
يف التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ويقلل من مقاومتهم للتعليم الشامل.
وقد استطلعت دراسة ) (Saloviita, 2020مواقف ادلعلمُت ذباه التعليم الشامل يف فنلندا
مدرسا فنلنديًا من ادلدارس األساسية يف ادلسح عرب الربيد
باستخداـ عينة وطنية كبَتة ،شارؾ فيها ً 1764
معلما للًتبية اخلاصة،
معلما يف الفصل وً 575
مدرسا للمادة وً 365
اإللكًتو  ،وكاف من بينهم ً 824
وقد مت استخداـ ثالثة مقاييس لقياس اذباىات ادلعلمُت ،فسجل مدرسو الفصل ومعلمو ادلادة درجات
أقل بكثَت من نقطة الوسط احملايدة للمقياس ،وكاف متوسط درجات معلمي الًتبية اخلاصة أعلى من نقطة
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الوسط ،وكاف ضلو  ٪20من ادلعلمُت معارضُت بقوة للتعليم الشامل ،و ٪8مؤيدين بقوة للتعليم الشامل،
انتقادا للتعليم الشامل وذلك بًتكيزىم األكرب على ادلوضوع بدالً من
وؽلكن فهم مواقف ادلعلمُت األكثر ً
وفسر  Saloviitaالشعبية العالية نسبيًا للتعليم الشامل بُت معلمي الًتبية اخلاصة،
تطوير الطالبّ ،
مقارنةً دبعلمي الفصوؿ الدراسية وادلواد الدراسية بادلزيد من ادلشكالت يف فصوؿ التعليم اخلاص القائمة
بذاهتا ،أيضاً ال يشَت التعليم الشامل إىل هتديد شلاثل بعبء العمل اإلضايف كما ىو احلاؿ دلعلمي
الصفوؼ وادلواد الدراسية.
أجرى ( )Woodcock, 2020دراسة ىدفت إىل التحقق من مدى تأثَت معتقدات ادلعلمُت يف
التعليم الشامل يف صلاح الطالب الذين لديهم صعوبات التعلم أو دونو وإخفاقهم داخل الفصل الدراسي،
فحصت ىذه الدراسة تصورات 276معلماً بريطانياً لالبتدائية والثانوية ذباه التعليم الشامل للجميع،
َ
ومدى ارتباطو بصفاهتم ذباه الطالب الذين يعانوف من صعوبات تعلم ،باستخداـ استبياف يتكوف من
ادلعلومات الدؽلوغرافية ،واألسئلة ادلغلقة اليت هتدؼ إىل الكشف عن تصورات ادلعلمُت للتعليم الشامل،
فوجدت النتائج أف ادلعلمُت الذين أظهروا مستويات أعلى من الكفاءة الذاتية قدموا مداخل تعليمية أكثر
بغض النظر عن مستويات قدرة الطالب ،أو بذؿ اجلهد ،أو وجود صعوبات
إغلابية جلميع الطالب ّ -
منخفضا إضافة إىل أف ىؤالء ادلعلمُت
جهدا
أقل ذباه الطالب الذين يبذلوف ً
ً
تعلم معينة-وشعروا بإحباط ّ
كانوا متعاطفُت مع أولئك الطالب مع توقعات أقل بفشلهم ادلستقبلي ،وتشَت النتائج إىل أف تفسَت
تبعا للكفاءة الذاتية ،فادلعلموف الذين لديهم كفاءة ذاتية منخفضة
ادلعلمُت لتد ربصيل الطالب ؼلتلف ً
ؽليلوف إىل تفسَت التحصيل ادلتد إىل إمكانات وقدرات الطالب أنفسهم ،بينما ال يستبعد ادلعلموف -
ذوو الكفاءة الذاتية العالية-أف يكوف سبب تد التحصيل ىو أمر متعلق بأداء ادلعلم نفسو.
 1-7التعليق على الدراسات السابقة:

بع ػػد اس ػػتعراض األ دبي ػػات ال ػػيت ناقش ػػت الكفاي ػػات الذاتي ػػة للمعلم ػػُت الالزم ػػة لتطبي ػػق التعل ػػيم الش ػػامل
للطػػالب ذوي صػػعوبات الػػتعلم ،علػػى اخػػتالؼ البيئػػات اجلغرافيػػة الػػيت أجريػػت فيهػػا ،الح ػ الباحثػػاف أف
ٍ
ٍ
مكثف خاصة يف الدراسات األجنبية ،وغالبًػا
بشكل
كفايات ادلعلمُت الذاتية ذباه التعليم الشامل درست
ما يتحدد صلاح التعليم الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم من خالؿ مواقػف وكفػاءة ادلعلمػُت الذاتيػة؛
ألف ادلعلمُت ذوي الكفاءة الذاتيػة العاليػة أكثػر حرصػاً علػى البحػث عػن األسػباب احلقيقيػة الػيت تػؤدي إىل
تعث ػػر التالمي ػػذ يف الفص ػػوؿ الدراس ػػية العادي ػػة ،والتفك ػػَت يف إس ػًتاتيجيات الت ػػدريس وادلمارس ػػات التعليمي ػػة
اخلاص ػػة هب ػػم وتغيَتى ػػا لتحس ػػُت نت ػػائج الط ػػالب .ومت دع ػػم ذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ البح ػػث Woodcok,
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)) 2020الػػذي ربػػط ادلسػػتويات العاليػػة مػػن الكفػػاءة الذاتيػػة للمعلػػم باسػػتخداـ انعكػػاس أكػػرب يف شلارسػػة
التػػدريس ،واحتمػػاؿ أعلػػى لسػػن تغي ػَتات تربويػػة وتعليميػػة لتمكػػُت الطالػػب مػػن النجػػاح ،كمػػا اتضػػح مػػن
مراجعػة بعػض الدراسػات ( )Chao et al., 2017; Bhroin & King, 2019أف كفػاءة
ادلعلمُت الذاتية تتأثر بعوامل عدة من أعلها :معرفة ادلعلمُت بصعوبات التعلم وبتجربتهم ادلسبقة يف التعلػيم
الشػػامل ،وأف كثػػَتاً مػػن ادلعلمػػُت ش ػػعروا دبوقػػف أكثػػر إغلابيػػة ذبػػاه ال ػػدمج ومسػػتوى أعلػػى مػػن معتق ػػدات
خصيصػا دلمارسػات التعلػيم الشػامل أكثػر شلػا كػاف عليػو قبػل التػدريب،
مصم ٍم
ً
الكفاءة الذاتية بعد تدريب ّ
عالوًة على ذلك يش ّكل الطالب الذين يعانوف صػعوبات تعلػ ٍم زلػددةٍ رلموعػةً رئيسػيةً مػن الطػالب داخػل
الفصوؿ الدراسية الشاملة.
ومن خالؿ ما تقدـ دعت احلاجة إىل البحث والتقصي الستكشاؼ الكفاءات الذاتية دلعلمي التعلػيم
الع ػػاـ ،وص ػػعوبات ال ػػتعلم بش ػػأف ادلمارس ػػات األكث ػػر فعالي ػػة عل ػػى مس ػػتوى (التخط ػػيط للت ػػدريس والتع ػػاوف
والتشارؾ) لتعليم ىؤالء الطالب يف بيئات التعلػيم الشػامل الػيت ؽلكػن مػن خػالؿ نتائجهػا أف ربػدد ادلعػايَت
ادلناسػػبة لػػربامج التطػػوير والتػػدريب ادلهػػٍت وفػػق ادلعػػايَت واالذباىػػات العادليػػة الػػيت مل يسػػبق التطػػرؽ إليهػػا يف
الدراسات العربية ،وذلك يف حدود اطالع الباحثَُت.
 -8منهج الدراسة:

يعرفػػو
لتحقيػػق أىػػداؼ الدراسػػة واإلجابػػة عػػن تسػػاؤالهتا اسػػتخدـ ادلػػنهج الوصػػفي ادلسػػحي؛ وىػػو كمػػا ّ
(العساؼ ،2012 ،ص )179ادلػنهج "الػذي يػتم بواسػطتو اسػتجواب صبيػع أفػراد رلتمػع البحػث أو عينػة
كبػػَتة مػػنهم ،وذلػػك هبػػدؼ وصػػف الظػػاىرة ادلدروسػػة مػػن حيػػث طبيعتهػػا ودرجػػة وجودىػػا فقػػط ،دوف أف
يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مػثالً" ،وىػو مػن أكثػر ادلنػاىج مالءمػةً ذلػذه الدراسػة؛
العتماده على وصف الواقع احلقيقي للظاىرة وربليل النتائج وبناء االستنتاجات يف ضوء الواقع.
 -9مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكوف رلتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،ومعلمي ومعلمات التعليم
العػػاـ ،بادلػػدارس االبتدائيػػة للبنػػُت والبنػػات ادللحػػق هبػػا ب ػرامج صػػعوبات الػػتعلم يف زلافظػػة األحسػػاء للعػػاـ
ُ
الدراسػػي 1442/1441ىػ ػ .وجلمػػع بيانػػات الدراسػػة اسػػتخدـ الباحثػػاف أسػػلوب احلصػػر الش ػامل جملتمػػع
معلمػػي ومعلمػػات صػػعوبات الػػتعلم البػػال عػػددىم ( ،)145وأسػػلوب ادلعاينػػة جملتمػػع معلمػػي ومعلمػػات
الفصػػوؿ العاديػػة وذلػػك باختيػػار معلمػػُت عػػاديُت مقابػػل كػػل معل ػ ِم صػ ٍ
ػعوبات يف ادلػػدارس الػػيت هبػػا ب ػرامج
صعوبات تعلم .وبذلك بل حجم أفراد الدراسة ( )290معلماً ومعلمة .وبل عدد االستجابات ()127
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اس ػػتجابة ،منه ػػا ( )47م ػػن ص ػػعوبات ال ػػتعلم )81( ،م ػػن التعل ػػيم الع ػػاـ .وبل ػ مع ػػدؿ االس ػػتجابة الكلي ػػة
( .)٪44وىو معدؿ مقبوؿ يف رلاؿ البحوث االجتماعية والسلوكية (ادلعا وآخروف.)2012 ،
 -11أداة الدراسة:

استخدمت االستبانة أدا ًة جلمع البيانات دلناسبتها ألىداؼ الدراسة ،ومنهجهػا ،ورلتمعهػا ،ولإلجابػة
عن تساؤالهتا.
 1-11بناء أداة الدراسة:
بع ػ ػ ػػد االطػ ػ ػ ػػالع علػ ػ ػ ػػى األدبيػ ػ ػ ػػات ،والدراسػ ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػػابقة ذات الصػ ػ ػ ػػلة دبوضػ ػ ػ ػػوع الدراسػ ػ ػ ػػة احلاليػ ػ ػ ػػة
منهػا(Bhroin & King, 2020; Loreman,2014; Moberg et al., 2020; :
) ،Saloviita, 2020ويف ضػػوء معطيػػات وتسػػاؤالت الدراسػػة وأىػػدافها مت بنػػاء األداة (االسػػتبانة)،
وتكونت يف صورهتا النهائية من ثالثة أجزاء .وفيما يلػي عػرض لكيفيػة بنائهػا ،واإلجػراءات ادلتبعػة للتحقػق
من صدقها ،وثباهتا:
القسممم األول :ػلتػوي علػػى مقدمػػة تعريفيػػة بأىػداؼ الدراسػػة ،ونػػوع البيانػػات وادلعلومػات ادلػراد صبعهػػا مػػن

أف ػراد عينػػة الدراسػػة ،مػػع ضػػماف سػ ّػرية ادلعلومػػات ادلقدمػػة ،والتعهػػد باسػػتخدامها ألغ ػراض البحػػث العلمػػي
فقط.
القسممم الثمما ي :ػلتػػوي علػػى البيانػػات األوليػػة اخلاصػػة بػأفراد عينػػة الدراسػػة ،وادلتمثلػػة يف( :النػػوع – ادلؤىػػل

العلمي– سنوات اخلربة – ادلستوى الدراسي للطالب– ادلهنة).

القسم الثالث :ويتكوف من أداتُت األوىل خاصة دبعلمي التعليم العػاـ وتشػتمل علػى ( )18عبػارة ،موزعػة

على زلػورين أساسػيُت ،والثانيػة خاصػة دبعلمػي صػعوبات الػتعلم ،وتشػتمل علػى ( )14عبػارة ،موزعػة علػى
زلورين أساسيُت (االستعداد للتعاوف والتشارؾ ،التخطيط للتدريس) ،مت استخداـ مقياس ليكرت اخلماسي
للحصوؿ على استجابات أفراد عينة الدراسة.
 2-11صدق أداة الدراسة وثباتها:

صدؽ أداة الدراسة يعٍت التأكد من أهنا تقيس ما أُعدت لقياسو ،كما يقصد بو مشػوؿ االسػتبانة لكػل
العناصر اليت تدخل يف التحليل من ناحية ،ووضوح عباراهتػا مػن ناحيػة أخػرى ،حبيػث تكػوف مفهومػة لكػل
من يستخدمها وقد مت التأكد من صدؽ أداة الدراسة من خالؿ:
ٓٔ ٔ-ٕ-الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة (صدؽ احملكمُت):
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للتعػػرؼ علػػى مػػدى الصػػدؽ الظػػاىري لالسػػتبانة ،والتأكػػد مػػن أهنػػا تقػػيس مػػا ُوضػػعت لقياسػػو عرضػػت
بصورهتا األولية على عدد من احملكمُت ادلختصُت يف موضوع الدراسة وصل عددىم إىل ( )7زل ّكمُت وقد
طُلػػب إلػػيهم تقيػػيم جػػودة االسػػتبانة ،مػػن حيػػث قػػدرهتا علػػى قيػػاس مػػا أُعػػدت لقياسػػو ،واحلكػػم علػػى مػػدى
مالءمته ػػا ألى ػػداؼ الدراس ػػة ،وذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ ربدي ػػد وض ػػوح العب ػػارات ،وانتمائه ػػا للمح ػػور ،وأعليته ػػا،
وسالمتها لغوياً ،وإبداء ما يرونو من تعديل أو حػذؼ أو إضػافة للعبػارات .وبعػد األخػذ بػاآلراء واالطػالع
على ادللحوظات ،أجريت التعديالت الالزمة  ،و أخرجت االستبانة بصورهتا النهائية.
ٓٔ ٕ-ٕ-صدؽ االتساؽ الداخلي لألداة:
للتحقق من صدؽ االتساؽ الػداخلي لالسػتبانة ،حسػب معامػل ارتبػاط بَتسػوف؛ لتعػرؼ درجػة ارتبػاط
كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجػة الكليػة للمحػورُ ُ ،حسػب معامػل ارتبػاط بَتسػوف بػُت عالمػاهتم
يف ادلػرتُت ،واتضػػح أف قػػيم معامػػل ارتبػػاط كػػل عبػػارة مػػن العبػػارات مػػع زلورىػػا موجبػػة ،ودالػػة إحصػػائياً عنػػد
مستوى الداللة ( )0.01فأقػل؛ مػا يشػَت إىل صػدؽ االتسػاؽ الػداخلي بػُت عبػارات االسػتبانة ،ومناسػبتها
لقيػاس مػا أُعػدت لقياسػو ،كمػا مت التأكػد مػن ثبػات أداة الدراسػة مػن خػالؿ اسػتخداـ معامػل الثبػات ألفػػا
كرونباخ ،وظهر أف معامل الثبات العاـ ٍ
عاؿ بل ( ،)0.867وىػذا يػدؿ علػى أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة
ثبات مرتفعة ؽلكن االعتماد عليها يف التطبيق ادليدا للدراسة.
 -11إجراءات تطبيق الدراسة:

بعد التأكد من صدؽ (االستبانة) وثباهتا ،وصالحيتها للتطبيق ،طبقت ميدانياً باتباع اخلطوات التالية:
ٔ -توزيع االستبانة إلكًتونياً.
ٕ -صبع االستبانات ،وقد بل عددىا ( )127استبانة.

 -12أساليب المعالجة اإلحصائية:

لتحقيق أىداؼ الدراسة ،وربليل البيانات اليت مت ذبميعها ،اسػتخدـ العديػد مػن األسػاليب اإلحصػائية
ادلناسػبة باسػػتخداـ احلػػزـ اإلحصػػائية للعلػوـ االجتماعيػػة Statistical Package for Social
 Sciencesاليت يرمز ذلا اختصاراً بالرمز (.)SPSS
وبعد ذلك مت حساب ادلقاييس اإلحصائية التالية:
ٔ -التك ػرارات ،والنس ػػب ادلئوي ػػة؛ لتع ػػرؼ عل ػػى خص ػػائص أف ػراد عين ػػة الدراس ػػة ،وربدي ػػد اس ػػتجاباهتم ذب ػػاه
عبارات احملاور الرئيسية اليت تتضمنها أداة الدراسة.
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ٕ-

ٖ-
ٗ-

٘-

ادلتوسػػط احلسػػايب ادلػػوزوف (ادلػػرجح) ""Weighted Mean؛ وذلػػك لتعػػرؼ متوسػػط اسػػتجابات
أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبػارات احملػاور ،كمػا أنػو يفيػد يف ترتيػب العبػارات حسػب أعلػى
متوسط حسايب موزوف.
ادلتوسػػط احلسػػايب ""Mean؛ وذلػػك دلعرفػػة مػػدى ارتفػػاع ،أو اطلفػػاض اسػػتجابات أفػراد عينػػة الدراسػػة
عن احملاور الرئيسية ،مع العلم بأنو يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط حسايب.
االضلراؼ ادلعياري ""Standard Deviation؛ لتعرؼ مدى اضلراؼ استجابات أفراد عينة الدراسة
لك ػػل عب ػػارة م ػػن عب ػػارات متغػ ػَتات الدراس ػػة ،ولك ػػل زل ػػور م ػػن احمل ػػاور الرئيس ػية ع ػػن متوس ػػطها احلس ػػايب.
ويالح أف االضلراؼ ادلعياري يوضح التشتت يف اسػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة لكػل عبػارة مػن عبػارات
متغ ػَتات الدراسػػة ،إىل جانػػب احملػػاور الرئيس ػية ،فكلمػػا اقًتبػػت قيمتػػو مػػن الصػػفر تركػػزت االسػػتجابات،
واطلفض تشتتها.
اختبػار "ت" لعيّنتػُت مسػتقلتُت ""Independent Sample T-test؛ للتحقػق مػن الفػروؽ بػُت
اذباىات عينة الدراسة باختالؼ متغَتاهتم اليت تنقسم إىل فئتُت.

 -13تائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها

إجابة السؤال األول :ما درجمة تموافر الكفايمات الذاتيمة الة ممة لتطبيمق التعلميم الشمامل لمد معلممي
التعليم العام ومعلمي صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام؟

أوالً :معلمو التعليم العام

لتحدي ػػد ت ػوافر الكفاي ػػات الذاتي ػػة الالزم ػػة لتطبي ػػق التعل ػػيم الش ػػامل ل ػػدى معلم ػػي التعل ػػيم الع ػػاـ يف
مػدارس التعلػػيم العػػاـ ،مت حسػػاب ادلتوسػط احلسػػايب ذلػػذه األبعػػاد وصػوالً إىل ربديػػد تػػوفر الكفايػػات الذاتيػػة
الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ ،واجلػػدوؿ ( )1يوضػػح

النتائج العامة ذلذا احملور.
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جدول ( )1استجابات أفراد عينة الدراسة على توفر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي
التعليم العام في مدارس التعليم العام

م

البعد

المتوسط

اال حراف

الرتبة

1

الكفايات الذاتية (التعاوف والتشارؾ)

4.02

0.573

2

2

الكفايات الفنية (التخطيط للتدريس)

4.43

0.540

1

4.20

0.506

-

الحسابي

توفر الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل
لدى معلمي التعليم العاـ يف مدارس التعليم العاـ

المعياري

يتضح من خػالؿ النتػائج ادلوضػحة أعػاله أف أفػراد عينػة الدراسػة موافقػوف علػى تػوافر الكفايػات الذاتيػة
الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ دبتوسػػط (،)4.20
واتضح من النتائج أف أبرز توافر للكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي التعليم العاـ
يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ سبثلػػت يف بُعػػد الكفايػػات الفنيػػة (التخطػػيط للتػػدريس) دبتوسػػط (4.43مػػن ،)5
وأخَتاً جاء بُعد الكفايات الذاتية (التعاوف والتشارؾ) دبتوسط ( 4.02من .)5
وفيما يلي النتائج التفصيلية:

البُعد األول :الكفايات الذاتية (التعاون والتشارك):

لتعرؼ درجة توافر الكفايات الذاتيػة الالزمػة لتطبيػق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي التعلػيم العػاـ يف

مدارس التعليم العاـ يف بُعد الكفايات الذاتية (التعاوف والتشارؾ) ،مت حساب التكرارات ،والنسب ادلئوية،
وادلتوسػػطات احلسػػابية ،واالضلرافػػات ادلعياريػػة ،والرتػػب السػػتجابات أف ػراد عينػػة الدراسػػة علػػى عبػػارات بُعممد

الكفايات الذاتية (التعاوف والتشارؾ) ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول ( )2استجابات أفراد عينة الدراسة حول توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي
التعليم العام في مدارس التعليم العام فيما يتعلق ببُعد الكفايات الذاتية (التعاون والتشارك) مرتبة تنا لياً حسب

المتوسط اال حراف

م

العبارات

4

معلمو صعوبات التعلم ىم ادلؤىلوف –دوف غَتىم -على
معاجلة الصعوبات اليت يواجهها بعض الطالب يف التعلم

الحسابي المعياري

003

4.48

0.900

الرتبة

متوسطات الموافقة

1
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6

يتعلم الطالب ذوو صعوبات التعلم بشكل فعاؿ يف غرؼ
ادلصادر مع معلم صعوبات التعلم خبالؼ الفصوؿ العادية

4.44

0.777

2

2

تؤدي الفروؽ الفردية بُت الطالب داخل الصف الدراسي إىل
صعوبة تكييف التدريس لتلبية كافة االحتياجات ادلتنوعة

4.30

0.753

3

9

أتعاوف مع معلم صعوبات التعلم يف دعم الطالب داخل
الصف الدراسي

4.27

0.886

4

10

لدي مهارات تفعيل التعلم التعاو دبا ػلقق أىداؼ ادلتعلمُت

4.24

0.830

5

8

لدي االستعداد للتعاوف مع اآلباء والعائالت وإشراكهم يف
ّ
دعم تعلم أطفاذلم دبختلف احتياجاهتم التعليمية

4.21

0.910

6

1

يؤدي دمج الطالب ذوي صعوبات التعلم اخلاصة إىل إغلاد
ربديات للمعلمُت يف الفصوؿ الدراسية العادية

3.90

1.208

7

5

تعد قدرات الطالب ادلتباينة داخل الفصل الدراسي عائقاً
لتقدمي تعليم ذي جودة

3.61

1.248

8

7

ؽلكنٍت دعم تعلم األطفاؿ ذوي صعوبات التعلم بشكل فعاؿ
يف الفصوؿ الدراسية الشاملة

3.61

1.317

9

3

ينبغي على معلم الصف العادي ربمل مسؤولية تعلم الطالب
الذين لديهم صعوبات تعلم

3.16

1.391

10

4.02

0.375

-

المتوسط العام

يتضػػح مػػن اجلػػدوؿ ( )2أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى تػػوفر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق

التعلػػيم الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ فيمػػا يتعلػػق ببُعممد الكفايػػات الذاتيػػة

(التعػػاوف والتشػػارؾ) دبتوسػػط حسػػايب بلػ ( ،)4.02وىػػو متوسػػط يقػػع يف الفئػػة الرابعػػة مػػن فئػػات ادلقيػػاس
(من 3.41إىل  ،)4.20وىي الفئة اليت تشَت إىل خيار "موافق" على أداة الدراسة.
ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ ( )2أف أبػػرز مالمػػح تػػوفر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم
الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ فيمػػا يتعلػػق ببُعممد الكفايػػات الذاتيػػة (التعػػاوف

والتشػػارؾ) تتمثػػل يف العبػػارات رقػػم ( )10 ،9 ،2 ،6 ،4الػػيت مت ترتيبهػػا تنازليػاً حسػػب موافقػػة أفػراد عينػػة
الدراسة عليها بشدة ،كالتايل:
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 جػاءت العبػػارة رقػػم ( )4بادلرتبػػة األوىل مػن حيػػث موافقػػة أفػراد عينػػة الدراسػة عليهػػا بشػػدة دبتوسػػط حسػػايب
بل ( ،)4.48والعبارة رقم ( )6بادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب بل ( )4.44ومن تلك النتيجة تػأ أعليػة
تأىيػل معلمػػي التعلػيم العػػاـ وفػق منظومػػة التعلػػيم الشػامل الػػيت تتطلػب تعلػػيم األفػراد ذوي صػػعوبات الػػتعلم
والطالب ذوي القدرات ادلتباينة جنبا إىل جنب مع أقراهنم العاديُت ،وأف النجاح الًتبوي لتك الفئات يتأثر
بشكل كبَت دبعلم التعليم العاـ ،فهو حباجة إىل إعداد تربوي داعػم قبػل اخلدمػة أو خالذلػا ،وىػذا يتفػق مػع
دراسة (باعثماف والسديري )2018،بأف التعليم قبل اخلدمة والتطػور ادلهػٍت ادلسػتمر يسػاعداف ادلعلػم علػى
اإلدلاـ دبفهوـ أوسع عن التعليم الشامل ،واكتسابو ميوالً إغلابية ،ومعارؼ كافية ،ومهارة التعرؼ بدقة على
الصعوبات احلقيقة اليت يواجهها الطالب يف فصوؿ التعليم الشامل على اخػتالؼ قػدراهتم وحاجػاهتم ،إىل
جانب مداخل تعليمية شاملة ومفيدة.
 جاءت العبارة رقم ( )2بادلرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة دبتوسط حسايب بل
( ،)4.30والعبارة رقم ( )9بادلرتبة الرابعة دبتوسط حسايب بل ( ،)4.27والعبارة رقم ( )10بادلرتبة
اخلامسة دبتوسط حسايب بل ( ،)4.24ومن تلك النتائج تربز أعلية مصادر الدعم الداخلية واخلارجية.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( (Bhroin & King,2019ودراسة ( Mieghem et al.,
 )2020اليت أظهرت أف استخداـ ادلعلمُت مصادر الدعم التعاونية ،مثل :التدريس التشاركي ،والتغذية
الراجعة ادلستمرة ،والربامج التدريبية والدعم ادلقدـ للمعلمُت يف بيئات التعليم الشامل ،يسهم يف ربقيق
األىداؼ األكادؽلية ادلرسومة ،وتتعدى آثارىا الفاعلة إىل زيادة فرص اكتساب ىؤالء التالميذ للمهارات
ادلختلفة ،وشلارستها يف بيئاهتا الطبيعة ،وأف االستثمار يف ىذه األشكاؿ من الدعم ؽلكن أف ػلسن أيضا
كفاءة ادلعلمُت يف التعامل مع الطالب ذوي صعوبات التعلم ويقلل من مقاومتهم للتعليم الشامل.
 ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ ( )2أف أفػراد عينػػة الدراسػػة زلايػػدوف يف مػوافقتهم علػػى واحػػدة مػػن مالمػػح
توافر الكفايػات الذاتيػة الالزمػة لتطبيػق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي التعلػيم العػاـ يف مػدارس التعلػيم العػاـ
فيمػػا يتعلػػق ببُعممد الكفايػػات الذاتيػػة (التعػػاوف والتشػػارؾ) تتمثػػل يف العبػػارة رقػػم ( )3دبتوسػػط حسػػايب بل ػ
( ،)3.16وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ) )Saloviita, 2020اليت سجل فيهػا مدرسػو الفصػل
ومعلمػػو ادلػػادة درجػػات أقػػل بكثػػَت مػػن نقطػػة الوسػػط احملايػػدة للمقيػػاس ،وؽلكػػن فهػػم تلػػك ادلواقػػف دلعلمػػي
التعليم العػاـ ذبػاه التعلػيم الشػامل مػن خػالؿ تركيػزىم األكػرب علػى ادلوضػوع بػدالً مػن تطػوير الطػالب ،وأف
مدرسي التعليم العاـ يقوموف بتعليم العديد من الطالب ذوي القدرات ادلتباينة داخل الفصل الواحد.
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البُعد الثا ي :الكفايات الفنية (التخطيط للتدريس):

للتعػػرؼ علػػى ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف
م ػػدارس التعل ػػيم الع ػػاـ فيم ػػا يتعل ػػق ببع ػػد الكفاي ػػات الفني ػػة (التخط ػػيط للت ػػدريس) ،مت حس ػػاب التك ػرارات،
والنسب ادلئوية ،وادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافات ادلعيارية ،والرتب السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة علػى

عبارات بُعد الكفايات الفنية (التخطيط للتدريس) ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول ( )3استجابات أفراد عينة الدراسة حول توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي
التعليم العام في مدارس التعليم العام فيما يتعلق ببُعد الكفايات الفنية (التخطيط للتدريس) مرتبة تنا لياً حسب
متوسطات الموافقة

17

لدي االستعداد الستخدـ مواد تعليمية تتطلب استخداـ
ّ
أكثر من ثالثة مداخل للمعاجلة :على سبيل ادلثاؿ
(السمعية ،البصرية ،اللمسية)

4.52

0.693

1

14

لدي االستعداد جلمع ادلالحظات عن أداء التالميذ وتدوينها
ّ
يف سجالت خاصة واالستفادة منها يف التقييم التشخيصي
والبنائي

4.49

0.711

2

19
16

لدي االستعداد بااللتزاـ بالتدريب ادلهٍت ادلستمر كطريقة
لتطوير شلارسات أكثر مشوالً

4.46

0.711

3

لدي االستعداد إلجراء تعديالت تقنية على الدروس بناء
على أحكاـ واقعية مبنية على اىتمامات وقدرات الطالب

4.45

0.634

4

12

لدي االستعداد الستخداـ أشكاؿ التدريس ادلطلوبة يف
فصوؿ الدمج الشامل (كالتدريس التشاركي ،زلطات
تدريسية ،التدريس ادلوازي والتدريس كفريق) دبا يليب
احتياجات صبيع التالميذ ودعم تعليميهم

4.34

0.745

5

15

لدي االستعداد لتقدمي تغذية راجعة ومستمرة لكل طالب
عقب كل نشاط

4.34

0.779

6

الحسابي
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11

استخدـ رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات التقييم (مثل:
ملفات اإلصلاز ،االختبارات ادلعدلة ،التقييم القائم على
األداء)
المتوسط العام

4.28

0.811

7

4.34

0.540

-

يتضػػح مػػن اجلػػدوؿ ( )3أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف بشػػدة علػػى ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة

لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي التعليم العاـ يف مدارس التعليم العاـ فيما يتعلق ببُعد الكفايات الفنية

(التخطيط للتدريس) دبتوسط حسايب بل ( ،)4.43وىو متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات ادلقياس
اخلماسي ( 4.21إىل  ،)5وىي الفئة اليت تشَت إىل خيار "أوافق بشدة" على أداة الدراسة.
ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ ( )3أف أبػػرز مالمػػح ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم
الشػػامل لػػدى معلمػػي التعلػػيم العػػاـ يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ فيمػػا يتعلػػق ببُعممد الكفايػػات الفنيػػة (التخطػػيط

وتفس ػػر تلػ ػك النت ػػائج ب ػػأف معلم ػػي التعل ػػيم الع ػػاـ
للت ػػدريس) تتمث ػػل يف العب ػػارات رق ػػم (ّ ،)14 ،17 ،18
ؽلتلكوف كفايات التخطيط للتدريس للطالب ذوي صعوبات التعلم يف بيئات التعليم الشامل .وتتفق ىػذه
النتػائج مػع دراسػة ( )Woodcock, 2020الػيت أشػارت إىل أف ادلعلمػُت الػذين أبلغػوا عػن مسػتويات
ػض النظػػر عػػن
أعلػػى مػػن الكفػػاءة الذاتيػػة للمعلػػم قػػدموا مػػداخل تعليميػػة أكثػػر إغلابيػػة جلميػػع الطػػالب ،بغػ ّ
مستويات قدرة الطالب ،أو بػذؿ اجلهػد ،أو وجػود صػعوبات تعلػم معينػة .ومػع التحليػل الػذي قػاـ بػو كػل
من (باعثماف والسديري (2018،وأوضح أف معلمي التعليم العاـ كاف لديهم قدر ىائل من ادلعرفة ذات
الصلة بالتعليم الشامل ،لكػنهم يرغبػوف دبزيػد مػن التنميػة ادلهنيػة ادلسػتمرة يف رلػاؿ التعلػيم الشػامل ،وربديػد
وقػػت للتخطػػيط ادلشػػًتؾ بػػُت معلمػػي التعلػػيم والًتبيػػة اخلاصػػة ،ودبزيػػد مػػن التػػدريب علػػى ظلػػاذج التػػدريس
التشاركي ادلوجود يف بيئات التعليم الشامل.
ثا ياً :معلمي صعوبات التعلم

لتحديد توافر الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس

التعلػيم العػػاـ ،مت حسػاب ادلتوسػػط احلسػايب ذلػػذه األبعػاد وصػػوالً إىل ربديػد تػوافر الكفايػات الذاتيػػة الالزمػػة

لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ ،واجلدوؿ ( )4يوضح النتائج

العامة ذلذا احملور.
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جدول ( )4استجابات أفراد عينة الدراسة على توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي
صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام

المتوسط

اال حراف
0.651

2
1
-

م

البعد

1

االستعداد للتعاوف والتشارؾ

3.66

2

التخطيط للتدريس

4.28

0.675

ٖٗ..

ٓ.٘00

الحسابي

توافر الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل
لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ

المعياري

الرتبة

يتضح من خػالؿ النتػائج ادلوضػحة أعػاله أف أفػراد عينػة الدراسػة موافقػوف علػى تػوافر الكفايػات الذاتيػة
الالزمة لتطبيػق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي صػعوبات الػتعلم يف مػدارس التعلػيم العػاـ دبتوسػط (،)3.84
وا تضح من النتائج أف أبرز تػوافر للكفايػات الذاتيػة الالزمػة لتطبيػق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي صػعوبات
الػػتعلم يف مػػدارس التعلػػيم العػػاـ سبثلػػت يف بُعػػد التخطػػيط للتػػدريس دبتوسػػط ( ،)4.28وأخ ػَتاً جػػاء بُعػػد
االستعداد للتعاوف والتشارؾ دبتوسط (.)3.66
وفيما يلي النتائج التفصيلية:

البُعد األول :االستعداد للتعاون والتشارك:
للوقػػوؼ علػػى درجػػة ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم الشػػامل لػػدى معلمػػي صػػعوبات

ال ػػتعلم يف م ػػدارس التعل ػػيم الع ػػاـ يف بُع ممد االس ػػتعداد للتع ػػاوف والتش ػػارؾ ،مت حس ػػاب التك ػرارات ،والنس ػػب
ادلئوية ،وادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافػات ادلعياريػة ،والرتػب السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة علػى عبػارات

بُعد االستعداد للتعاوف والتشارؾ ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول ( )5استجابات أفراد عينة الدراسة حول توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي

صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام فيما يتعلق ببُعد االستعداد للتعاون والتشارك مرتبة تنا لياً حسب متوسطات
الموافقة

10

أصبع ادلالحظات عن أداء التالميذ منخفضي التحصيل
وتدوينها يف سجالت خاصة واالستفادة منها يف التقييم

4.47

0.776

الحسابي

007

المعياري

الرتبة

م

العبارات

المتوسط

اال حراف

1
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التشخيصي والبنائي
5

أرحب بالعمل ضمن فريق التعليم الشامل

4.23

0.937

2

1

لدي االستعداد للعمل ادلستمر مع معلم التعليم العاـ لضماف
تلبية احتياجات صبيع الطالب داخل فصوؿ التعليم الشامل

3.96

1.021

3

8

لدي االستعداد للعمل ادلشًتؾ لتكييف االسًتاتيجيات
ّ
التدريسية وادلناىج ،لتلبية احتياجات صبيع التالميذ داخل
فصوؿ التعليم الشامل

3.83

1.07

4

9

أتعاوف الستخداـ أشكاؿ التدريس ادلطلوبة يف فصوؿ الدمج
الشامل (كالتدريس التشاركي ،زلطات تدريسية ،التدريس
ادلوازي والتدريس كفريق) دبا يليب احتياجات صبيع التالميذ
ودعم تعليميهم

3.79

0.999

5

3
2

العمل يف فصل دراسي شامل ؽلثل ربديًا بالنسبة يل

3.74

1.151

6

وجود معلم صعوبات التعلم يف الفصوؿ الدراسية العادية ؽلكن
أف يسبب صعوبات يف ربديد ادلسؤولية ذباه االحتياجات
والصعوبات التعليمية اليت يواجهها الطالب

3.49

1.177

7

7

لدي االستعداد للتعاوف مع معلمي التعليم العاـ يف تنفيذ
أنشطة التدريب ادلتعلقة بالفصل بأكملو

3.40

1.245

8

4

تنفيذ التعليم الشامل سيكوف غَت فعاؿ للطلبة ذوي صعوبات
التعلم

2.94

1.374

9

6

لدى معلمي التعليم العاـ االستعداد للمشاركة يف إعداد خطة
التعليم الفردي

2.72

1.246

10

3.66

0.651

-

المتوسط العام

يتضػػح مػػن اجلػػدوؿ ( )5أف أفػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف علػػى تػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق

التعليم الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعلػيم العػاـ فيمػا يتعلػق ببُعمد االسػتعداد للتعػاوف

والتشػػارؾ دبتوسػػط حسػػايب بلػ ( ،)3.66وىػػو متوسػػط يقػػع يف الفئػػة الرابعػػة مػػن فئػػات ادلقيػػاس اخلماسػػي
(من  3.41إىل  ،)4.20وىي الفئة اليت تشَت إىل خيار "أوافق" على أداة الدراسة.
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ويتضح من النتائج يف اجلدوؿ ( )5أف أفراد عينة الدراسػة موافقػوف بشػدة علػى اثنػُت مػن مالمػح تػوافر
الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ فيما

يتعلػػق ببُعممد االسػػتعداد للتعػػاوف والتشػػارؾ تتمػػثالف يف العبػػارتُت رقػػم ( )5 ،10اللتػػُت مت ترتيبهم ػا تنازلي ػاً
حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما بشدة ،كالتايل:
 جاءت العبارة رقم ( )10بادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينػة الدراسػة عليهػا بشػدة دبتوسػط حسػايب
بل ػ ( ،)4.47والعبػػارة رقػػم ( )5بادلرتبػػة الثانيػػة دبتوسػػط حسػػايب بل ػ ( ،)4.23وتتفػػق تلػػك النتيجػػة مػػع
عمومػا رأي
دراس َيت ) )Alqahtani, 2017; Saloviita,2020بأف معلمي الًتبية اخلاصة لػديهم ً
إغلايب ضلو بيئة التعليم الشاملة خاصة عند العمل كفريق.
ويتضػػح مػػن النتػػائج يف اجلػػدوؿ ( )5أف أقػػل مالمػػح ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة لتطبيػػق التعلػػيم
الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العاـ فيما يتعلق ببُعد االستعداد للتعاوف والتشارؾ

تتمث ػػل يف العب ػػارات رق ػػم ( )6 ،4 ،7ال ػػيت مت ترتيبه ػػا تنازليػ ػاً حس ػػب حيادي ػػة أفػ ػراد عين ػػة الدراس ػػة حوذل ػػا،
وتفسر ىذه النتائج ضعف الكفايات الذاتية
دبتوسطات حسابية ( )2.72 ،2.94 ،3.40على التوايلّ ،
دلعلمي ومعلمات صعوبات التعلم ادلتعلقة بالتعاوف والتشارؾ ،وقد تُعزى ىذه النتائج إىل اطلفػاض مسػتوى
كفايات ادلعلمُت يف العمل اجلماعي يف بيئات التعليم الشامل ،وعدـ إدلامهم ومعرفتهم بادلهارات واألدوار
الػيت ينبغػػي القيػػاـ هبػا داخػػل تػػك البيئػات ،وعػػدـ وجػػود وقػت سلصػػص لػػذلك أو العػبء التدريسػػي وحجػػم
العمل الكتايب ادلوكوؿ للمعلمُت ،وىذا الذي أشار إليػو ) (Bhroin & King, 2019يف دراسػتهما
اليت قامت على أساس تصميم إطار ٍ
عمل لدعم تطوير ادلمارسات التعاونيػة مػن أجػل اإلدمػاج ،ومالحظػة
ما يًتتب على ذلك من آثار على شلارسات التدريس ونتائج تعلػم الطػالب ،فقػد أبلػ ادلعلمػوف عػن نتػائج
إغلابية فيما يتعلق دبعارفهم وشلارستهم ومهارهتم يف إعداد اخلطط الًتبوية وربسنت نتيجة ادلشاركة يف دبلوـ
الدراسات العليا.
البُعد الثا ي :التخطيط للتدريس:

لتعرؼ درجة توافر الكفايػات الذاتيػة الالزمػة لتطبيػق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي صػعوبات الػتعلم يف

م ػػدارس التعل ػػيم الع ػػاـ فيم ػػا يتعل ػػق ببُعم ممد التخط ػػيط للت ػػدريس ،مت حس ػػاب التكػ ػرارات ،والنس ػػب ادلئوي ػػة،
وادلتوسػػطات احلسػػابية ،واالضلرافػػات ادلعياريػػة ،والرتػػب السػػتجابات أف ػراد عينػػة الدراسػػة علػػى عبػػارات بُعممد

التخطيط للتدريس ،وجاءت النتائج كما يلي:
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جدول ( )6استجابات أفراد عينة الدراسة حول توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل لد معلمي

صعوبات التعلم في مدارس التعليم العام فيما يتعلق ببُعد التخطيط للتدريس مرتبة تنا لياً حسب متوسطات الموافقة

الرتبة

م

العبارات

المتوسط اال حراف
الحسابي

المعياري

15

ألتزـ بالتدريب ادلهٍت الذي يواكب التطورات احلاصلة يف التعليم الشامل

4.30

0.805

1

11

أقوـ بتكييف ادلناىج الدراسية بشكل يسمح بالتفاعل الكامل للطالب
ذوي صعوبات التعلم يف الفصوؿ الدراسية الشاملة

4.30

0.858

2

12

لدي القدرة على دراسة احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم للتقنيات
ّ
احلديثة اليت تدعم تعلمهم داخل فصوؿ التعليم الشامل

4.28

0.743

3

14

أقوـ بتهيئة جو إغلايب لزيادة دافعية الطالب داخل فصوؿ التعليم الشامل

4.26

0.793

4

4.28

0.675

-

المتوسط العام

يتضػػح مػػن اجلػػدوؿ ( )6أف أف ػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف بشػػدة علػػى ت ػوافر الكفايػػات الذاتيػػة الالزمػػة

لتطبيق التعلػيم الشػامل لػدى معلمػي صػعوبات الػتعلم يف مػدارس التعلػيم العػاـ فيمػا يتعلػق ببُعمد التخطػيط

للتػػدريس دبتوسػػط حس ػػايب بل ػ ( ،)4.28وى ػػو متوسػػط يق ػػع يف الفئػػة اخلامس ػػة مػػن فئ ػػات ادلقيػػاس (م ػػن
 4.21إىل  ،)5وىي الفئة اليت تشَت إىل خيار "أوافق بشدة" على أداة الدراسة.
ويتض ػػح م ػػن النت ػػائج يف اجل ػػدوؿ ( )6أف أب ػػرز م ػػالح ت ػوافر الكفاي ػػات الذاتي ػػة الالزم ػػة لتطبي ػػق التعل ػػيم
الشامل لدى معلمي صعوبات التعلم يف مدارس التعلػيم العػاـ فيمػا يتعلػق ببُعمد التخطػيط للتػدريس تتمثػل

يف العبػػارات رقػػم ( )14 ،12 ،11 ،15الػػيت مت ترتيبهػػا تنازلي ػاً حسػػب موافقػػة أف ػراد عينػػة الدراسػػة عليهػػا
بشدة ،كالتايل:
 جاءت العبارة رقم ( )15بادلرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينػة الدراسػة عليهػا بشػدة دبتوسػط حسػايب
بل ( ،)4.30والعبارة رقم ( )11بادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب بل ( ،)4.30والعبارة رقم ( )12بادلرتبة
الثالثػػة دبتوسػػط حسػػايب بل ػ ( )4.28والعبػػارة رقػػم ( )14بادلرتبػػة الرابعػػة دبتوسػػط حسػػايب بل ػ (،)4.26
نستشػػف مػػن ىػػذه النتػػائج أف الكفايػػات الذاتيػػة دلعلمػػي ومعلمػػات صػػعوبات الػػتعلم ادلتعلقػػة بػػالتخطيط
للتدريس متوفرة بدرجة عالية.
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.2.15إجابة السؤال الثا ي :هل ثممة فمروق اات داللمة إحصمائية بمين معلممي التعلميم العمام ومعلممي
صعوبات التعلم في توافر الكفايات الذاتية الة مة لتطبيق التعليم الشامل؟

لتعرؼ ما إذا كانت ىنالك فروؽ ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل
اختالؼ متغَت ادلهنة مت استخداـ اختبار "ت" لتوضيح داللة الفروؽ بُت استجابات أفراد عينة الدراسة،
وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدوؿ التايل:
جدول ( )7تائج اختبار "ت" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختةف متغير المهنة

المحور
توافر الكفايات
الذاتية الالزمة
لتطبيق التعليم
الشامل

المهنة

العدد المتوسط

معلم تعليم
عاـ

80

معلم
صعوبات
تعلم

47

4.20

اال حراف
المعياري

قيمة ت

الداللة

0.506
**0.000 3.758

3.84

التعليق

دالة

0.577

** دالة عند مستوى  0.01فأقل
يتضػػح مػػن خػػالؿ النتػػائج ادلوضػػحة يف اجلػػدوؿ ( )7وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى
( )0.01فأقل يف اذباىات أفراد عينة الدراسة ضلو (توافر الكفايات الذاتية الالزمة لتطبيق التعليم الشامل)
باختالؼ متغَت ادلهنة لصاحل معلمي التعليم العاـ ،وزبتلف ىذه النتيجة ع ّما توصلت إليو بعض الدراسات
السابقة ( ،)Alqahtani, 2017; Saloviita, 2020وقد تُعزى تلك النتائج إىل أف نظاـ التعليم
الشامل حديث العهػد يف السػعودية ،ومل يػتم تطبيقػو بعػد يف حػدود الدارسػة ادلكانيػة ،إذ مل يػتمكن معلمػو
ومعلمات صعوبات التعلم من شلارستو واكتساب العديد من مهاراتو وتعرؼ األدوار الػيت ينبغػي القيػاـ هبػا
داخػػل تل ػك البيئػػات ،مػػع عػػدـ كفايػػة االسػػتعداد ادلهػػٍت وغيػػاب فكػػرة التكامػػل بػػُت التعلػػيم العػػاـ والًتبيػػة
اخلاصة يف التخطيط وربقيق أىداؼ تعليمية مشػًتكة ،وقػد أوضػحت دراسػة كػل مػن ( Chao et al.,
 )2017; Bhroin & King, 2019أعلية الدورات التدريبة يف إكساب ادلعلمُت الكفيات الالزمة
للتعليم الشامل ،سواء أكاف ذلػك أثنػاء سػنوات اإلعػداد داخػل كليػات الًتبيػة ،أـ أثنػاء اخلدمػة ،مػع ضػورة
توفَت وقت وزبطيط إضافيُت بُت معلمي التعليم العاـ ومعلمي صعوبات التعلم ،مع وجود سياسية تعليمية
مرنة.
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 -14توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ،فإف الدراسة توصي دبا يلي:
 تضمُت مبادئ التعليم الشامل داخل برامج إعداد ادلعلم بكليات الًتبية سواء أكاف ىذا لطالب برامجقسم الًتبية اخلاصة أـ برامج التخصصات األخرى ،حىت ؽلكن ربقيق التكامل بُت التعليم العاـ والًتبية
اخلاصة
 ضرورة تقدمي برامج تدريبية دلعلمي صعوبات التعلم ،ومعلمي التعليم العاـ قبل اخلدمة ويف أثنائها تركػزعلى تطوير اذباىات إغلابية ،واستخداـ أشػكاؿ مػن التػدخالت والتعػديالت ذات ادلعػٌت علػى ادلػنهج،
وتنمية روح التعاوف بُت ادلعلمػُت دلواجهػة التحػديات اخلاصػة بالقػدرات ادلتنوعػة للطػالب داخػل بيئػات
التعليم الشامل.
 ربدي ػػد أدوار ومس ػػؤوليات ك ػ ٍػل م ػػن معل ػػم ص ػػعوبات ال ػػتعلم ومعل ػػم الفص ػػل الع ػػادي يف بيئ ػػات التعل ػػيمالشامل.
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